הוכ ע"י כולל עיו הד
ת .ד ,43087 .הר נו ,ירושלי 91430

טל/פקס daf@dafyomi.co.il • 6515004
בבא מציעא ד סב.
אד שהלוה ברבית או גנב דבר המסוי  ,הא מקבלי ממנו או מבניו?

מהבני
מהאב

מעות של רבית
אי מקבלי
אי מקבלי

גנב דבר מסוי כפרה וטלית
כשלא עשה תשובה :אי מחויבי להחזיר
כשעשה תשובה :מחויבי להחזיר
מקבלי

1

מי ה הלוקי על איסור ריבית?
הלווה והעדי
לוקי
לוקי

לתנא קמא
לר' נחמיה ולראב"י

המלוה והערב
2
לוקי
3
אי לוקי

בבא מציעא ד סב:
לקח הימנו חטי בדינר זהב הכור  וכ השער ,עמדו חטי בל' ,אמר לו ת לי חטיי שאני רוצה
למוכר וליקח בה יי ,אמר לו הרי חטי עשויות עלי בל' והרי ל אצלי בה יי ,היכי מיירי?
4

לרבה ,בבא לחוב בדמיה
לאביי ,נת לו חטי בהלואה
8
לרבא ,היה נושה בחברו וכו'
7

כשאי לו יי  אסור ,מדוע?
5
אסור כיו שלא נת מעות
אסור כי קיבל כ"ה ונות ל'
אסור כיו שלא נת לו מעות

כשיש לו יי  מותר ,מדוע?
מותר כיו שאי כא פסיקה
דזה נראה רק כמכירה
מותר כיו שאי כא פסיקה

6

 1כי מבואר שכל הטע שצריכי להחזיר מפני כבוד אביה ,וכבוד אביה שיי רק ב"עושה מעשה עמ" ,אבל
א אינו עושה מעשה עמ לא .וא"ת א עשה תשובה  בודאי כבר לא נמצא הדבר אצלו .תירצה הגמ' ,שמיירי
שלא הספיק להחזיר עד שמת.
 2משו ד"שומא מילתא היא" ,שמלוה וכ הערב עושי חיוב של רבית על הלווה ,וכבר עברו עליה משעה ראשונה,
ולשיטת ת"ק אי תקנה )ללאו ד"לא תשימו עליו נש"( במה שיקרעו את השטר.
 3דכל זמ שלא גבו איכא קו ועשה לקרוע את השטר ,משא"כ גבי הלווה והעדי שחייבי משעה ראשונה )בלאו
ד"לא תשימו עליו נש"( ואי שיי בה מעשה לקרוע את השטר .ומוקמי לה כמ"ד "שטר העומד להגבות לאו
כגבוי דמי".
 4פי' ,כשביקש הקונה מ המוכר את החטי  לא נת לו לא אות ולא דמיה ,אלא רק אמר לו ש"חטי עשויות
עלי בל' דינרי" כמו השער החדש שנתייקרו ,ורוצה לספק לו יי במחיר הזה  דפוסקי על הפירות כשיצא השער.
 5וכל מה שמותר לפסוק על הפירות כשיצא השער  אפי' כשאי למוכר ,זה דוקא א קונה בכס  שאז אפי' א
אי למוכר הרי יכול לקנות בשוק דהרי יצא השער ,אול כא שפוסק ע המוכר בחובו  אסור דלא יכול לקנות.
 6והקשה על זה אביי דמהברייתא שהביא מבואר שאפי' א יש לו יי אסור לעשות כ כשבא לחוב בחובו .אכ
לקמ רבא מעמיד באותו אופ וע"פ הברייתא של ר' אושעיא שהיא חולקת וסוברת שמותר בכה"ג א יש לו יי
אפי' שרק פוסק בחובו  ולא אמרינ ד"לא הוי כאיסרו הבא לידו".
 7והמקרה היה שביקש ממנו הלואה של שלשי דינרי ,ואמר לו המלוה שאי לו ,אבל ית לו חטי בשווי ל'
דינרי ,ולבסו היה צרי למעות ומכר שו הקונה למוכר )דהיינו החזיר( בשווי דינר זהב )ה' דינרי פחות(.
ועכשיו בא הלווה לפרוע את חובו של ל' דינרי ע"י שית לו יי ,הדי הוא שא יש יי ללוה יכול לתת לו ,כיו
שזה נראה רק מכירה ,אבל א אי לו יי וצרי לתת לו מעות  אסור כי קיבל כ"ה ונות שלשי.
 8כגו שהיה נושה בחברו מנה ,ואמר לו ת לי מעותי שאני רוצה לקחת בה חטי ,ואמר הלווה יש לי חטי וכו',
כשהגיע זמ למכור חטי ,אמר לו ת לי חטיי כי אני רוצה לקנות בה יי ,ואמר לו יש לי יי שאני נות ל וכו'.

